โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ OTOP
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย นางสุวิมล อินทะแสน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 กรกฎาคม 2561

ผลการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 48.0 ล้านบาท ใช้จ่าย 99.46%
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการยกระดับOTOP ด้วย
วทน.
1.1 OTOP สัญจร 6 จังหวัด
•
•
•
•

เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
น่าน แพร่ และชัยภูมิ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 855 คน
(แผน 500 ราย)
ความพึงพอใจ 86.47 %
จานวนผู้ยื่นใบสมัครคูปองวิทย์
เพื่อ OTOP 310 ราย

1.2 นิทรรศการยกระดับผ้าทอไทย
ด้วย วทน. สู่สากล ในงานมหกรรมผ้า
ทอมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง จังหวัด
อุดรธานี

ภายใต้แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

176 ราย (86) / 231 ผลิตภัณฑ์ (190)

2. พัฒนาและยกระดับ
OTOP ด้วย วทน.
2.1 ยกระดับ OTOP 6 ด้าน
แผน 86 ราย / 175 ผลิตภัณฑ์

ผล 176 ราย / 231 ผลิตภัณฑ์
(งบ 24.579 ลบ.)
• อาหาร / เครื่องดืม่ 40 ราย
• ผ้าและของใช้ 118 ราย
• สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 18 ราย

3. ขยายผลการ
ยกระดับ OTOP
3.1 แสดงผลงาน (2559) และ
Business Matching ในงาน
Thai Tech Expo 2017
3.2 MOST Station

2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการประกวด MOST’s
Innovation OTOP Awards (OTOP IGNITE)
ผปก. เข้าร่วม 238 กิจการ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จานวน 79 กิจการ/79 ผลิตภัณฑ์(งบฯ 10.6 ลบ.)

4. ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจาก
การยกระดับ OTOP ปี 2559 และ
พัฒนา Model ในการประเมินผล
การยกระดับ OTOP ทั้ง 6 ด้าน

ผลการประเมิน
94% ได้รับการยกระดับ
76% มีรายได้เพิ่มขึ้น
ความคุ้มค่า(BCR)
22 % ภายใน 1 ปี
48% 2 ปีขึ้นไป

ผลการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- งบดาเนินงาน : 6.0 ลบ.
งบประมาณ 50 ล้านบาท - งบอุดหนุน : 44.0 ลบ.
Q1
1.5 ลบ.
1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการยกระดับ
OTOP ด้วย วทน.






OTOP สัญจร 7 จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตาก แม่ฮ่องสอน
นราธิวาส นครศรีธรรมราช
มหาสารคาม และสกลนคร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,441 ราย
(แผน 700 ราย)
ความพึงพอใจ 84.95%
จานวนผู้ยื่นใบสมัครคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป 542 ราย

Q1/Q2
แผน 40.0 ลบ./ผล 39.00 ลบ.

ภายใต้แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

100 ราย / 190 ผลิตภัณฑ์ / รายได้เพิ่มขึ้น 10 %
Q1-4
1.5 ลบ.

2. พัฒนาและยกระดับ
OTOP ด้วย วทน.

3. ขยายผลการ
ยกระดับ OTOP

2.1 ยกระดับ OTOP 6 ด้าน
แผน 100 ราย / 190 ผลิตภัณฑ์
ผล 183 ราย/215 ผลิตภัณฑ์(งบ
25.3323 ลบ.)
อาหาร - เครื่องดื่ม 86 ราย

แสดงผลงาน 2560 และ
Business Matching ในงาน
- OTOP City ( ธค. 60)
- Techno Mart 2018 (4-8กค.61)

ผ้าและของใช้
สมุนไพรฯ

69 ราย
28 ราย

2.2 OTOP Mentor 10.5 ลบ.
นักศึกษา + ผู้ประกอบการ + อาจารย์
200 หัวข้อวิจัย

2.3 ยกระดับผ้าทอล้านนาด้วย
นวัตกรรม(งบ 3.1677 ลบ.)
(เชียงราย ลาพูน แพร่) 45 ราย/15
ผลิตภัณฑ์

Q1-4
5.00 ลบ.
4. ติดตามและ
ประเมินผล
ประเมินผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจโครงการฯ OTOP
ปี 2560 (176 สถาน
ประกอบการ)
(อยู่ระหว่างการประเมิน)

Q1-4
3.0 ลบ.
5. บริหาร
โครงการ

ผลการดาเนินงานยกระดับ OTOP ด้วย วทน. 2560-61 (สป.วท.)
ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อ OTOP แยกตามภูมิภาค

184 ราย / 22.5877 ล้านบาท

13 ราย / 1.800 ล้านบาท
404 ราย 421 ผลิตภัณฑ์
53.88664 ล้านบาท

116 ราย / 16.95194 ล้านบาท

6 ราย / 0.615 ล้านบาท
85 ราย / 11.932 ล้าน
บาท

เครือข่ายดาเนินงานการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. (คูปองวิทย์ฯ) ปี 2559 - 2561
สป.วท.แยกตามภูมิภาคภาค
9 แห่ง
มช. / ม.พะเยา / ม.แม่โจ้-แพร่ /
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ /น่าน / ตาก/ม.
นเรศวร/มรภ.อุตรดิตถ์/

10 แห่ง
มทร. พระนคร / มทร. สุวรรณภูมิ / มทร.ธัญบุรี /
มรภ.จันทรเกษม / มรภ.เทพสตรี/มรภ.หมู่บ้านจอม
บึง/มทร.กรุงเทพ /มทร.รัตนโกสินทร์ ไกลกังวล/
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ/สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รวม 38 แห่ง

9 แห่ง
มทร. อีสาน – ขอนแก่น /สกลนคร /นครราชสีมา /
สุรินทร์ / มรภ.ร้อยเอ็ด / วท. ศรีสะเกษ /มรภ.
นครราชสีมา/ม.มหาสารคาม/ม.กาฬสินธุ์

1 แห่ง
มรภ.ราไพพรรณี

9 แห่ง
ม.ทักษิณ / มรภ.นครศรีธรรมราช / มทร.ศรีวิชัย – สงขลา/ ตรัง
/นครศรีธรรมราช/มอ./มรภ.ภูเก็ต/ม.นราธิวาสราชนครินทร์/
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

แผนการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ของ สป.วท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล ( ยุทธศาสตร์ที่ 3 )
งบประมาณ 50 ล้านบาท / เป้าหมาย 110 สถานประกอบการ / 210 ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า (75 ล้านบาท)

1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการพัฒนา
OTOP ด้วย วทน.
กิจกรรม OTOP สัญจร
เป้าหมาย : 13 จังหวัด
ระยะเวลา : ต.ค. – ธ.ค.61

ผปก.เข้าร่วมกิจกรรม 260 สถาน
ประกอบการ (1,300คน) สมัครเข้า
ร่วมโครงการคูปองวิทย์ฯไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 (130 สถาน
ประกอบการ)

2. พัฒนา OTOP
ด้วย วทน. 6 ด้าน

3. ขยายผลการยกระดับ
OTOP ด้วย วทน.

การพัฒนาสินค้า OTOP ด้วย วทน.
(แนวทางคูปองวิทย์ 6 ด้าน)
ระยะเวลา : 9 เดือน(ม.ค.- ส.ค.61)
วัตถุดิบ
ต้นน้า

นวัตกรร
ม
ผลิตภัณ
ฑ์

บรรจุ
ภัณฑ์

กระบวน
การผลิต

เครื่อง
จักร

ระบบ
มาตรฐา
น

กิจกรรม Matching /แสดงผลงาน
เป้าหมาย : ส่งเสริมด้านการตลาด
กิจกรรม การอานวยการโครงการ
เป้าหมาย : บริหารโครงการ ติดตาม
ความก้าวหน้าปี 62 และ
ประเมินผลโครงการปี 61 (183 สถาน
ประกอบการ)

4. สนับสนุนการเติบโต
ของ ผปก.
1.โครงการยกระดับ ผปก. OTOP(
ต่อเนื่อง/การบูรณการจังหวัด)
เป้าหมาย : ผปก. ที่เคยได้รับการ
สนับสนุน ปี 60 – 61 /ความต้องการ
ของจังหวัด (10.00 ล้านบาท)
2.โครงการ OTOP Ignite2019(ครั้งที่
2)(งบ กอ.นตผ. 40 ลบ.)
เป้าหมาย : พัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ ในการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและมีศักยภาพทางการตลาด

130 สถานประกอบการ

งบ 4.00 ลบ.

งบ 30.00 ลบ.

6.00 ลบ.

10.00 ลบ.

การยกระดับ OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ)
คูปองวิทย์เพื่อโอทอป เป็ นการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ผูป้ ระกอบการและสินค้า OTOP
OTOP 5 ประเภท
1. อาหาร
2. เครื่องดืม่
3. สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร
4. ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย
5. ของใช้ ของตกแต่ง
ของที่ระลึก

1.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบ
4.ยกระดับ
มาตรฐาน

2.พัฒนาและ
ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

3.พัฒนาออกแบบ
กระบวนการผลิต

5.พัฒนาและ
ออกแบบเครื่องจักร

6.พัฒนา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

รูปแบบการประเมินผลการยกระดับ OTOP ด้วย วทน.(สป.)
แนวทางการยกระดับ

Output

Outcome

1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นนา

New Quality Input

Price 

2. พัฒนากระบวนการผลิต

Efficiency Process

Cost  (Time Labor Loss etc.)

3. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

New Products

Income 

4. ยกระดับมาตรฐาน

Reach Standard

Income (Marketing Chanel)

5. ยกระดับบรรจุภัณฑ์

New Package

Income  Loss 

New Equipment

Income  (Sell)
Cost  (Time Labor Loss etc.)

6. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

Before-After Analysis  Incremental Benefit

OTOP สัญจรปี 2559 – 2561
และปี 2562

2559
1. เชียงราย
2. นครพนม
3. มุกดาหาร
4. สกลนคร
5. อ่างทอง
6. ปทุมธานี
7. ตรัง
8. สุราษฎร์ธานี
9. ลาปาง
10. ตราด

2560
1.เชียงใหม่
2.ร้อยเอ็ด
3.อุบลราชธานี
4.พิษณุโลก
5.เพชรบุรี
6.สระแก้ว
7.ชุมพร
8.น่าน
9. แพร่
10.อุดรธานี
11.บุรีรัมย์
12.ชัยภูมิ

2561
1. อุตรดิตถ์
2. แม่ฮอ่ งสอน
3. ตาก
4. นครศรีธรรมราช
5. มหาสารคาม
6. สกลนคร
7. นราธิวาส
8. พัทลุง
9. จันทบุรี
10. อยุธยา
11. นครสวรรค์
12. นครปฐม
13. เพชรบูรณ์
14. นครราชสีมา

 2562 (ของ สป.)
1. ภาคเหนือตอนบน
(ลาปาง พะเยา )
2. ภาคกลาง (สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ )
3. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย
หนองบัวลาภู ศรีสะเกษ)
4.ภาคใต้ (ภูเก็ต พังงา
กระบี)่
5. ภาคใต้ชายแดน
(ยะลา )
(update 3 ก.ค.61)

กาหนดการจัดกิจกรรม OTOP สั ญจร 12 จังหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562: ก.ย. – ต.ค. 61
จังหวัดเป้ าหมาย

จน.กลุ่มเป้ าหมาย

พืน้ ทีจ่ ัด/เจ้ าภาพ

คณะทีป่ รึกษาฯ

พะเยา/ม.พะเยา

ม.พะเยา/มทร.ล้านนา/ม.เชียงใหม่/ม.แม่โจ้แพร่ ม.
แม่ฟา้ หลวง
มทร.สุวรรณภูม/ิ
มทร.พระนคร/มทร.กรุงเทพ/มทร.ธัญบุร/ี ม.
มหิดล/ม.เกษตรศาสตร์/มทร.รัตนโกสินทร์/มรภ.
หมู่บ้านจอมบึง

1.พะเยา ลาปาง

60 สถานประกอบการ

2.กาญจนบุรี
สุ พรรณบุรี ราชบุรี

90 สถานประกอบการ

กาญจนบุรีหรือสุพรรณบุรี
/มทร.สุวรรณภูมิ

3. ประจวบคีรีขนั ธ์

30 สถานประกอบการ

มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

4.ศรีสะเกษ

30 สถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

5.เลย/หนองบัวลาภู

60 สถานประกอบการ

เลย/มรภ.เลย

6.กระบี/่ พังงา /ภูเก็ต

90 สถานประกอบการ

กระบี/่ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

7.ยะลา

30 สถานประกอบการ

ยะลา/มรภ.ยะลา

วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ มทร.
อีสาน สุรินทร์/มรภ.สุรินทร์/ม.อุบลฯ/มรภ.อุบล
มรภ.เลย/ม.ขอนแก่น/มทร.อีสาน ขอนแก่น
มทร.ศรีวิชัย (ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช)
มรภ.ภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์
มรภ.ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ม.สงขลา
นครินทร์

ตัวอย่างเทคโนโลยีตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเด็นการให้บริการ 6 ประเด็น
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พร้อมใช้

หมวด
สิ นคา้
ของใช้ ประดับ
ตกแต่ง

วัตถุดิบ


ป้องกันเชือรา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์








สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร









การเพิ่ม
สารสาคัญ
เกษตรอินทรีย์
ธาตุอาหารพืช
การเตรียมและ
สกัดวัตถุดบิ
การยืดอายุหลัง
การเก็บเกี่ยว
การฉายรังสี
การตรวจสอบ
คุณภาพ











การเผา
การเจียระไน
การขึนรูป
การเคลือบ
การลงยา
การฟอกหนัง
การย้อมสี
การสกัด
การทาบริสุทธิ์
การเก็บกักสารสาคัญ
นาโนเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องสาอาง
การผลิตเวชสาอาง
การผลิตยา
เทคโนโลยีทางเภสัช
เทคโนโลยีทางภูมิ
ต้านทาน

บรรจุภัณฑ์
การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์









การบรรจุขวด
การบรรจุแคบ
ซูล
การเคลือบ
การตอกเม็ด
การบรรจุกล่อง
การบรรจุแผง
ลูกกลิง

มาตรฐาน

มผช.

อย. มผช.

ออกแบบกระบวนการ
ผลิต

กระบวนการ
ผลิตอัญมณี

กระบวนการ
ผลิตเครื่องหนัง




สายการผลิต
การตรวจสอบ
ย้อนกลับ












การออกแบบ
เครื่องจักร
เตาเผาประหยัด
พลังงาน
เครื่องพิมพ์ลาย
เครื่องฉลุ

เครื่องจักร
สาหรับเก็บเกี่ยว
เครื่องบด
เครื่องทาแห้ง
เครื่องพ่นฝอย
เครื่องอบแห้ง
เครื่องหั่น

แผนผังการสนับสนุนงบประมาณ/เกณฑ์คัดเลือกผปก.เข้าร่วมโครงการยกระดั
บสิจนารณา
ค้า OTOP ด้วย วทน. (สป.วท.)
เกณฑ์การพิ
กาหนดพื้นที่การให้บริการ รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
จัดหาคณะที่ปรึกษาฯ ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับ สป.วท.
เพื่อดาเนินการร่วมกับผู้ประกอบการฯ (Matching) และจัดทาข้อเสนอโครงการฯ
(ผู้ประกอบการสมทบ 30% ในปีที่ 1 40 % ในปีที่ 2 และ 50% ในปีที่ 3 ของ
งบประมาณโครงการ) ทั้งเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะทางานฯ

ผ่าน

ไม่ผ่าน
แก้ไขข้อเสนอโครงการและนา
กลับมาพิจารณาอีกครั้ง

อนุมัติ +จัดทาสัญญาฯ

คณะทางานพิจารณาฯทบทวน

•

•
•
•
•
•
•
•

เป็นโครงการที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เข้ามายกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการมีความพร้อมและให้ความร่วมมือตลอด
โครงการ
มีการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการนาวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ในกระบวนการผลิต
ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสทางการตลาด
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับ ต้องได้รับ
อนุญาตให้ผลิต
มีการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ไม่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นคาขอรับคูปองฯ เว้น
แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้าซ้อนกัน

www.opms.most.go.th1

3

2
OTOP Upgrade Project Management
System
^ ใบสมัคร
4
ผู้ประกอบการ
เพิม
่ ใบสมัคร
ขอมู
้ ลใบสมัคร
^ โครงการคูปองวิท5ยฯ์
สป.วท.
ขอเสนอโครงการ
้
รายงาน
6
ความกาวหน
้
้า
รายงานผลการ
ดาเนินงาน 7
^ ขอมู
่ รึกษา
้ ลทีป
เพิม
่ ทีป
่ รึกษา
ขอมู
้ ลที่
ปรึกษา
 ติดตอเรา
่

9
ขาวประชาสั
มพันธ ์
่

ความก้าวหน้าของโครงการ 20%

1
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 40% 0

โครงการที่ไม่รายงานความก้าวหน้า

ค้นหา 8

1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

11

Timeline การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ OTOPฯ(คูปองวิทย์ฯ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมคณะทีป่ รึกษาฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ประชุมร่วมกับเจ้าภาพจัดกิจกรรม OTOP สัญจรใน
พื้นที่เป้าหมาย ปี 2562

ภายในสิงหาคม 2561

จัดกิจกรรม OTOP สัญจร/รับสมัคร ผปก. พร้อม Matching
เสนอ/พิจารณาข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

กันยายน – ตุลาคม 2561

อนุมัติ จัดทาสัญญา

ตุลาคม - ธันวาคม 2561

เริ่มดาเนินโครงการ - สิ้นสุดโครงการ

1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2562

ติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
สานักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(งานโอทอป)

สถานที่ติดต่อ/หมายเลขโทรศัพท์/เจ้าหน้าที่
ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กทม.10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02 3333 3941
คุณอัญชลี – ภาคอีสาน ภาคกลาง(ประจวบคีรขี ันธ์)
คุณบุญจิรา – ภาคใต้ ภาคกลาง (ราชบุรี)
คุณชัชฎาพร – ภาคเหนือ ภาคกลาง(กาญจนบุรี
สุพรรณบุร)ี

